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Дайсці да кожнага!
КАМСОРГ, як ты правёу у сваей камса- 

мольскай трупе грамадска-палітьічную атэста- 
цыю? Прынцыпова? А можа ты аднёсся да яе 
абыякава, і Залік прайшоу непрыкметна, неці
кава, нічога не пакінуушьі у сэрцах камса- 
мольцау?

Зірн(і на здьімкі, таварыш, углядзіся у твары 
студэнтау пятай трупы другога курса механіка-

матэматычната факультета. Сапраудную, сум- 
ленную размову прапанавала ім Лена Мак- 
сіменкава, і камсамольцы прьінялі яе.

Усё было на гэтым заліку: і радасць ад доб- 
рай адзнакі, і спрзчкі, і прапановы, як жыццё 
трупы зрабіць яшчэ цікавейшьім. Бьілі і слёзы,- 
Але галоунае, у камсамрльцау кожную мінуту 
размовы было жаданне сумленна і прынцыпо

ва ацаніць работу кожнага. Гэты залік па гра- 
мадска-палітьічнай практыцы не забудзецца, 
бо ён стау для студэнтау салраудным экза
менам. Экзаменам на чалавечую тоднасць, са- 
цыяльную сталасць. А як залік прайшоу у тва- 
ёй трупе, камсорг?

Фотарэпартаж С. ПЛЫТКЕВ1ЧА.

«ЫЧОРА • сёння - ЗАВТРА*

—  адна з папулярных і 
эфектыуных ф орм  выха- 
вауча-масавай работы наву- 
кова-метадычнага аддзела 
б ібліятзкі са студэнцкай 
моладдзю. Да шасцідзесяці 
у год па разнастайных тэ
мах праводзіць іх аддзел. 
У новым навучальным годзе 
прайш лі а гл яд ь і- гутар к і: 
на факультэце радьіефізікі 
і злектронікі (І курс, IV  гру
п а ) —  « В ы р а та ва н ы я  шэ- 
дэуры» —  аб карцінах Дрэ- 
здэнскай галерзі, якія вы- 
ратавалі савецкія воіньї у час 
Вялікай Айчыннай вайны; 
на філалагічньїм факультэ
це . (V  курс, І, II групы) —  
«Уклад у справу міру» —  аб 
тым, дзе і як выкарыстоу- 
ваюцца грошы, пераліча- 
ныя у Фонд  міру; для вя- 
чзрнікау V  курса (I, II 
групы) гзтага ж  факультз- 
та была праведзена гутар- 
ка «Герой —  наш сучас- 
нік» —  аб воінах, якія выкон- 
ваюць інтзрнацьі янальны 
абавязак у Афганістане; для 
студэнтау біялагічнага фа- 
культэта (І курс) —  «Хлеб —  
аснова багацця Радзімьі».

Р. л я х о в і ч ,
загадчыца аддзела 

масавай работы 
_ бібліятзкі.

Чзмпіянат

Канцэртны сезон
добра пачау народны фаль- 
клорна-зтнаграф ічньї ан
самбль «Неруш». Ансамбль 
выступау у Вышэйшай пар- 
тыйнай школе, у Доме лі- 
таратара на вечары савец- 
ка-ліванскай дружбы , на 
вечары працоунай славы 
у вучьілішчьі паліграфістау.

Рыхтуюцца да выязных 
канцэртау народны хор вык- 
ладчыкау і супрацоунікау 
і народны ансамбль «Крыжа- 
чок».

М . Т А Р А С А В А , 
мастацкі кіраунік 

клуба.

рзспублікі па гіравому спор
ту вызначыу у гэтым відзе 
мацнейшых. Сярод іх В. Ба- 
бук, студэнт II курса гі- 
старычнага факультэта, які 
заняу II месца, Я. Каравай 
(г істф ак)— II I  месца. Чэм- 
тён ам  рзспублікі стау П. 
Бурдыка, студэнт I I I  курса 
юрыдычнага факультэта. 15 
лістапада у Клайпедзе на 
чзмпіянаце краіньї П. Бур- 
дыку і В. Бабуку прадста- 
іць змагацца за гонар БССР.

В. K A B A J1 EV , 
трэнер зборнай каманды 

рзспублікі па гіравому 
спорту і цяжкай атлетыцы.



L(3 Заклікау ЦК КПСС да 69-й 
гадавіньї Вялікай Кастрьічніцкай 
сацьіялістьічнай рэвалюцьй).

19 кастрьтчніка ва універсітзце прайщоу адзіньї каін- 
самольскі дзень, які уключау правядзенне агзстацьіі 
па г рамадска-палітьічнай практыцы і справаздачн.а- 
выбарчыя сходы ва усіх камсамольскіх арганізацьіях груп 
2—4 курсау.

«Якая яшчэ ёсць адзнака?»
З  Д А Б Ь І Т К І

СТРАТЫ ПЕРС

У КАМ1ТЭЦЕ камсамола фа- 
культэта прыкладной матэматы- 
кі панавау дзелавы, рабочы 
настрой. Бадай, самым папуляр- 
ным чалавекам у тэты дзень бы
ла а дказная за ГПП Таццяна 
Мельнікава, якая працавала у 
кансультацыйным пункце. Імен
на да яе сцякалася уся інфар- 
мацыя аб ходзе атзстацьіі, спра- 
ваздач і выбарау у групах. Па- 
думалася: пэуна і на месцах (у 
камсамольскіх групах) такая ж 
рабочая атмасфера.

Першая група III курса з атэ- 
стацыяй па ГПП сустракалася ужо 
другі раз. Святочны настрой 
панавау, але аб ім гаварьілі не 
твары студэнтау, а кветкі у вазач- 
цы на стале, каля камісіі. Трохі 
збянтэжыла тое, што юнакі і 
дзяучаты на свой камсамольскі 
сход прьійшлі без камсамольскіх 
значкоу. Не надта істотная дэ- 
таль? Але яна гаворыць аб мно- 
гім.

Камсорг групы Валянціна Мех 
хвалявалася: ёй першай гава-
рыць, ёй задаваць тон сходу. 
Пачалі строга, як і належыць у 
такіх выпадках. Валя гаварыла 
аб рабоце Ьюро групы, аб кам- 
самольскім жьіцці, гаварыла без 
паперкі. Адчувалася: гэта ёй
блізка, знаёма. Вось гэта добра, 
а тут маглі б лепш. У групе 
праблема з вучобай: двойкі
атрьімліваюць камсамольцы у 
кожную сесію. Але да сходу усе 
запазьічанасці бьілі ліквідаваньї. 
Сем членау групы — удзельнікі 
навуковых гурткоу, 13 камса
мольцау летась працавалі у ат- 
радзе бязвыплатнай працы імя 
Макаранкі... Але што такое? 
У аудьіторьіі нейкае ажыуленне, 
перашэптванне. Няужо камса
мольцы так актыуна абмяркоу- 
ваюць словы камсорга? Няужо не 
церпіцца выказаць свае мерка- 
ванні? Мільганула думка аб хут- 
кай цікавай размове пра сябе, 
групу, камсамольскае жыццё.

Расчараванне прыйшло адра-

зу пасля першага атэставання. 
Саша Русак стаяу і вярцеу свой 
асабістьі комплексны план і, зда
валася, не ведау, навошта яго 
трымае. I сапрауды, навошта? 
Тое, што ён рабіу, Саша ведау і 
без плана, і без яго сказау пра 
гэта. Потым палажыу план на 
першы стол. Дарэчы, намусьці 
іменна туды складвалі камса
мольцы свае АКП. Пэуна, камі- 
сія пасля пазнаёмщца з імі? 
(На жаль, яна так і не паціка- 
вілася...)

Студэнты трьімалі слова. Тро
хі гаварьілі пра групу, трохі 
пра сябе. Член камітзта камса
мола настойліва хацела пачуць 
канкрэтныя прапановы па па- 
ляпшэнню работы групы, вы- 
прауленню узнятых Валянцінай 
Мех пытанняу, але гэтага зусім 
не хацелі рабіць студэнты гру
пы. їх вьіступленні так бьілі па- 
добны адно на другое!

У аснову грамадска-палітьіч- 
най практьікі пакладзены цудоу- 
ны прынцып: дайсці да кожнага 
студэнта, дапамагчы вызначыць 
яго асабістьі удзел у справах 
калектыву. Асноуную ролю тут 
павінен адыгрываць той самы 
асабістьі комплексны план, аб 
якім пакуль што толькі шмат га- 
вораць. А атэстацыя — # гэта 
форма кантролю камсамоль- 
скай арганізацьіі і самакантро- 
лю за практычным выкананнем 
АКП кожным камсамольцам.

Да пачатку сходу характары- 
стьікі камсамольцау разглядала 
бюро групы, яно ж папярэдне 
ацэньвала кожнага студэнта. 
Напрыклад, Валі Сахаравай бю
ро прапанавала паставіць «доб
ра». З ацэнкай не згадзіуся ку- 
ратар. Ен прапанавау павьісіць 
адзнаку. І сход рашыу: «5»,
рашыу без адзінага слова. На ас- 
нове ж чаго ёй папярэдне 
бюро паставіла «4»? Бюро — не 
уся група. Але ж нельга мяняць 
сваё рашэнне Толькі таму, што

куратар має іншьі пункт гле- 
джання. Група зусім не зрэагава- 
ла: было «добра» — будзе «вы- 
датна». Чаго ж тут яшчэ гава- 
рыць?

З атэстацыяй Ларысы Кошале- 
вай выйшла замінка. Была пра- 
панавана адна адзнака, потым 
зусім нясмела другая. Нібьі ка- 
місія расслабілася, група наогул 
жа неяк абыякава рэагавала на 
ход атзстацьіі.

— Хто галасує за адзнаку 
«добра»? — нарэшце не вытры- 
мала член камітзта камсамола.

Рукі ляніва-абьіякава падніма- 
ліся над сталамі пад пытальны 
шэпт: «А што, якая яшчэ ёсць 
адзнака?»

Не падумайце, што камса
мольцы гэтай групы такія сонныя 
і неактыуныя. їх разбудзілі 
пьітанні «Ці патрэбна вам ГПП? 
Што дає вам асабістьі план?» 
На жаль, было гэта на нашым схо- 
дзе... А ці пойдуць студэнты да
лей свайго: «Асабістьі план — 
гэта перавод паперы» або «У 
такой форме ГПА не патрэб
на. І наогул, гэтую практыку у 
іншьіх ВНУ адмянілі, напрыклад, 
у політзхнічньїм»?

Чаму дзелавы, рабочы настрой 
з камітзта камсамола ФПМ не 
дайшоу да І групы III курса. 
Хто чагосьці не дапрацавау: ка- 
мітзт ці камсорг? Ці нават разам? 
І яшчэ адна думка у мяне была. 
Няужо перакананне у тым, што 
усё гэта толькі патрэбна вы- 
шэйшым органам для справа- 
здачы перад в ь і ш з й ш ь і м і , ака- 
залася мацней за жаданне пага- 
варыць пра сваё, групавое, за 
унутраны парыу (упэунена, што 
быу ён у кожнага) адьісці ад 
старога, шаблоннага правядзен- 
ня сходау і зрабіць яго ціка- 
вым, жывым, карысным для ся
бе, для сваіх таварышау?

С. гогдль,
наш кар.

Камсамольцы і моладзь! Смела, актыуна, 
па-наватарску уключайцеся у вырашэнне задач 
паскарэння!

XX з’езду BJ1KCM — дастойную сустрэчу!

На усе ю о %
Цяпер гэтай трупы як адзінага цэлага не існує: на хіміч- 

ным факультэце пасля I I I  курса ідзе фарміраванне груп 
пж пецьіял ізацьіі. Але у нядзелюдіньї сабраліся разам, каб 
падвесці вьінікі сваей работы іа  мінульї год. 25 камса
мольцау, 25 дзяучат.

ЗНАЕМ СТВА з калектывам 
толькі на ГПА не дазваляе зра

д іть  нейкі аналіз, тут дакладней 
дапамагаюць інтуіцьія, асабістае 
успрыманне. Так, выразна была 
відаць сціпласць, сціпласць са- 
прауднага камсамольца — дзяу
чаты не пералічвалі падрабязна, 
на што і калі яны падпісаліся, 
калі і колькі адпрацавалі на су- 
ботніках... І, падкрзсліваю, не 
хвалілі сябе не таму, што был і 
пасіуньїя, ці забьіліся пра кам- 
самольскія справы.

Такі напрамак вядзення кам- 
самольскага сходу задала сваей 
справаздачай камсорг Алена Фі- 
ліпава. Сярздні бал у групе — 
4,1. Тут няма «троечнікау», кож- 
ны камсамолец выконвае пасга- 
яннае даручзнне, а большасць 
яшчэ уваходзяць у камітзт 
камсамола ці прафком. Але да- 
цзнт кафедры фізхіміі М. П. Гіле- 
віч зауважае, што дзе-нідзе не 
заполнены асабістьія комплекс
ный планы. Група прьітрьімліва- 
ецца іншага погляду — планы 
выглядаюць, як прыгожы аль
бом, але не больш, запісваць 
усё няма магчьімасці. Патрэбна 
скараціць колькасць напрамкау 
дзейнасці камсамольца, а най- 
больш важныя пашырыць, на іх 
адвесці належнае месца.

Згадзіцеся, што недарэчна вы- 
глядае IV раздзел «Маральна- 
эстэтычнае выхаванне», дзе зана- 
таваны напрамкі «Лектарская 
работа па праблемах мастацт- 

' ва» і «Удзел у мастацкай сама-

дзейнасці, дыскатэках». Трэба 
быць добрым спецьіялістам у ма- 
стацтве, каб выступаць з падоб- 
ньімі лекцьіямі. А скажыце, як 
маральна-эстэтычна выхавацца, 
прымаючы удзел у дыскатэках? 
Што гэта значыць: прьіходзіць 
на танцпляцоуку прыгожа апра- 
нутым і правільна танцаваць або 
узнімаць дыскатэку на вьісокі 
узровень?

Вывад адзін: плану патрэбна 
дапрацоука, і сур’ёзная.

М. П. Гілевіч зноу жа узняу 
надзённыя пьітанні аб факуль- 
тзцкім будатрадзе і праблемах з 
інтзрнатам. Прыйшоушы у ауды- 
торыю сакратар партбюро В. Л. 
Ламака пацікавіуся, як дахо- 
дзяць перыядычныя вьіданні у 
інтзрнаце, як удзельнічаюць 
дзяучаты у ДНД. Абмеркаванне 
праблем было вельмі дарэчы на 
камсамольскім сходзе.

1 яшчэ адна прыемная рыса 
ёсць у. камсамольцау групы, тэ
та — канкрj імасць, аператыу- 
насць, якім мог бы пазайздро- 
сціць і мужчьшскі калектыу. Ужо 
праз паутары гадзіньї атэстацый- 
ная камісія спрачалася, ці можна 
паставіць адну адзнаку усёй 
групе, зразумела, «выдатна»: 

Зараз гэтай групы як адзі
нага цэлага не існує... Застало
ся толькі пажадаць камсамоль
цам перанееці такі стыль жыцця 
у групы па спецьіялізацьіях.

А. СЦЯПАНАУ. 
наш кар.

Даследчык роднай мовы
Адзін дасціпньї літаратар неяк зауважыу, што ' 

нарадзіцца на Капыльшчыне — гэта ужо на 50 працэнтау 
стаць славутым. І у дадатак прьіводзіу доугі пералік 
імйн беларускіх пісьменнікау, сярод якіх К. Чорны,
Ц. Гартны, С. Александровіч, А. Адамовіч, А. Астрэйка, 
А. Гурло, А. Русак, Я. Скрыган, М. Хведаровіч... 
Капыльшчына — радзіма вядомага беларускага 
вучонага, доктара філалагічньїх навук, прафесара 
Льва Міхайлавіча Ш АКУНА.

сторыяй беларускай літаратур- 
най мовы. Але іменна ён творча 
перапрацавау дасягнутае, сістз- 
матызавау і класіфікавау па- 
асобныя факты і з ’явы, кірую- 
чыся марксісцка-ленінскай ме-

ЫКЛАДЧЫК1

працоуцы праграм, падрыхтоу- 
цы дапаможнікау, школьных 
падручнікау. Другое выданне 
у 1984 годзе кнігі «Гісторьія бе-

...РОДНАЕ слова акружала 
хлопчыка усюды. У ся м і настау- 
нікау з малых год стараліся пры- 
віць дзецям любоу да свайго 
краю, да блізкіх і знаёмых лю- 
дзей і іх простай мовы. Рана 
страціушьі бацьку, яму трэба бы
ло быць не толькі «галавой» у 
хаце, але і думаць пра прадау- 
жзнне сямейнай прафесіі. Таму і 
вучыцца старауся, і у рабоце ад 
старэйшых не адставау. Але чэр- 
вень 1941-га перакрзсліу надзеі 
на мірнае жыццё, пачалася Вя- 
лікая Айчынная вайна. Ду
маць пра вучобу не было калі, 
сям’я зарабляла на хлеб працай 
у гаспадароу вйскі Лешня і у ак- 
рузе. А як толькі у раёне зара- 
дзіуся партьізанскі рух, адразу 
ж была установлена сувязь з 
партьізанскім аградам імя Ча
паева. У хуткім часе немцы ста
лі падазраваць сям’ю настауні- 
кау. Літаральна у апошні момант 
Льву і старэйшай сястры удало
ся пазбегнуць арышту. Так у 
паргьізанскім атрадзе з'явіліся 
два новы я байцы. Больш двух 
гадоу нялёгкага партызанскага 
жыцця загартавалі юнака, змаг- 
лі вьіявіць лепшыя рысы яго ха
рактеру. Ранение не дазволіла 
камандзіру аддзялення штаба 
партызанскай брыгады імя Ча
паева Мінскай вобласці Льву 
Шакуну уліцца у рэгулярную 
армію, і ён прыйшоу у школу. 
Праз год, паспяхова закончыу- 
шы яе і папрацаваушы колькі 
часу адказным рэдактарам Ка- 
пыльскага раённага радыёвя- 
шчання, быу прыняты на першы 
курс філалагічнага факультэта 
Белдзяржуніверсітзта імя У. 1.

Леніна. Гэта быу памятны 
1945-ты...

I вось ужо 40 год філфак 
сустракае яго шумам студэнц- 
кіх аудыторый, ветлівьімі усмеш- 
камі сяброу і знаёмых, калег па 
сумеснай працы. Шмат што змя- 
нілася за гэты час, але па-ра- 
нейшаму хвалюецца прафесар, 
калі пераступае парог «альма- 
матэр». Хвалюецца, бо сённяш- 
ні студэнт — гэта заутрашні 
педагог, настаунік роднай мовы 
і літаратурьі, сейбіт і жнец. Якім 
ён стане — руплівьім гаспадаром 
ці абыякава-раунадушным пра- 
хожым — ад гэтага будзе зале
жань будучае народа, лёс яго 
наймення. І успамінаюццн нялёг- 
кія пасляваенныя гады, калі у 
напауразбураным Мінску і вучы- 
ліся, і будавалі свой першы ін- 
тэрнат, радаваліся першаму 
трамваю і поспеху сябра-паэ- 
та... Ужо тады у яго душы гарэ- 
ла неадольная прага да вучо- 
бы, вабіла мінулае беларускага 
краю, незвычайны лёс яго кніж- 
насці. Студэнт становіцца аспі
рантам, датзрмінова абараняе 
кандыдацкую дысертацыю... і 
прыступае да доктарскай.

«Без адрыву ад работы у 1965 
годзе абараніу доктарскую ды
сертацыю». За скупым радком бі- 
яграфіі — нялйгкі навуковы по
шук, бяссонныя ночы, надзеі 
і расчараванні... А яму не было 
яшчэ і сарака. Доктарская ды- 
сертацыя з'явілася першай наву- 
ковай распрацоукай новага у 
беларусістьїцьі напрамку — гі- 
сторьіі беларускай літаратурнай 
мовы. Нельга сказаць, што да 
Л. М. Шакуна не займаліся гі-

тадалогіяи даследавання моуных 
з’яу, раскрыу характар і сут- 
насць гістарьічньїх змен, акрэс- 
ліу шляхі і перспектывы далей- 
шага развіцця і узбагачэння на- 
цыянальнай мовы беларусау. 
Такія грунтоуныя работы вучо
нага, як «Станауленне і раз- 
в1ццё беларускай літаратурнай 
мовы» (1959), «Нарысы гісто- 
рьіі беларускай . і і т п р . и  \ рпай 
мовы» (I960), « ГІсторьія белару
скай літаратурнай мовы» (1963) 
с і а. і і іьіходнай асновай многіх 
ьсрсау беларускага мовазнауп- 
ва у ВНУ рзспубліьі, пры рас-

ларускаи літаратурнай мовы» 
стала адметнай з ’явай у культур
ным жьіцці рзспублікі. Дапоу- 
неная і цалкам перапрацаваная 
з улікам навейшых дасягненняу 
айчыннага гісторьія- і мовазнау- 
ства, новая работа Л. М. Шаку
на па праву вылучана на атры- 
манне Дзяржаунай прзміі БССР.

Амаль дваццаць гадоу вучо- 
ны узначальвае буйнейшую у 
рзспубліцьі кафедру беларускай 
мовы. Пры ім яна стала сапрауд- 
ным каардынагарам і нястом- 
ным прапаї андыстам усяго по
вага і перадавога у беларуса-

знаустве. Клопатамі яе загадчы- 
ка кафедра усё больш важка за- 
нуляе пра сябе на міжнароднай 
арэне. Варта нагадаць, што су- 
месна з калегамі з Іенскага уні- 
версітзта (ГД Р ) рыхтуюцца «Бе- 
ларуская граматыка для нямец- 
кіх школ», «Беларуска-нямец- 
кі слоунік», добрыя кантакты 
склаліся з вучоньїмі ПНР, НРБ, 
СФРЮ . У полі зроку вучонага 
таксама і падрыхтоука мала- 
дых кандыдатау, абарона кан- 
дьідацкіх і доктарскіх дысер- 
тацый. Цяжка знайсці вышэй- 
шыя навучальныя усгановы 
БССР, дзе б не працавалі яго 
вучні, маладыя кандыдаты, бу- 
дучыя дактары.

Навуковая эрудыцыя, шыры- 
ня лінгвістьічньїх поглядау, глы- 
бокае пранікненне у сутнасць 
моуных з'яу, энцыклапедычнасць 
ведау, выключная добрасум- 
леннасць і працавітасць харак- 
тарызуюць J1. М. Шакуна як 
члена самых розных спецьіялі- 
заваных саветау, рздкалегій, 
камісій. Не раз вьібірауся ён у 
састау парткома і прафкома 
універсітзта, на працягу апош- 
ніх васьмі год нязменна працуе 
вучоным сакратаром Савета 
БДУ імя У. І. Леніна.

Заслужанаму работніку вы- 
шэйшай школы БССР, кавале
ру многіх дзяржауных узнага- 
род, прафесару Льву Міхайла- 
вічу Ш АКУНУ споунілася 60 
год. У вучонага, мовазнауцы, 
педагога, камуніста наперадзе 
шмат добрых задум. Як настау
нік ён марыць папоуніць нацыя- 
нальнае беларусазнауства новы- 
мі спецьіялістамі, улюбёным1 у 
родную мову і сваю старонку. 
Пажадаем жа яму яшчэ боль- 
шай нястомнасці, многіх гадоу 
высакароднай і плённай працы 
на ніве беларускай навукі і куль
туры.

М. ПРЫГОД31Ч,
сакратар партыйнай 

арганізацьіі філалагічнага 
факул ьтэта.
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Недалёка адышоу той час, калі был! яны усяго толькі 
абітурьіентамі. Ш тудзіравалі горы падручнікау, 
хвалявал іся, адчыняючы дзверы, за  якімі пачынДуся першы 
у іх жьпщ і уступны экзамен, радаваліся кожнай выдатнай 
ці добран адзнацы.

Зараз усё гэга скончылася. Нарэшце яны уздьіхнулі з 
палёгкай, зразумеушы, што мара здзейснілася — 
наперадзе (ц яж ка  яш чэ уявіць сабе!) чакае студэнцкае 
жыццё. Я но прьіваблівае і чарує. І (згадзіся, паважаны 
студэнт старэйшага курса, так было і з табою) 
трошачкі палохае. Таму давай паспрабуем не глядзець 
на наіунага «першачка» з усмешкай, не адказваць 
павучальньїмі фразам! на чарговае «чам у?»  Кал і быць 
да канца сумленньїмі, ці не ім больш як каму у свеце 
зайздросціш ты? Ці не на іх месцы жадау бы апынуцца, 
ні на хвілінку не задумваючыся?

Якім будзе іх студэнцкае жыццё?
Як пачнецца?
Адназначных адказау шукаць не трэба. Ды  і сам пер- 

першакурснік часцей аддае паравагу самастойным 
знаходкам.

Але... Часам не шкодзіць паслухаць меркаванні тых, 
хто, калі не усё, то шмат чаго уж о  ведае.

Такім чынам, каб стань сапраудным студэнтам, трэба...
свае турботы на нечыя плечы

Аб студзнцкім жьіцці без таямніц

ТАБЕ ПРА ЦЯБЕ

Рэцэпт першы дає 1рына КАР- 
ДАШ, студэнтка I I I  курса фізіч- 
нага факультэта:

— Адразу прапаную наогул 
забыцца на звычку перакладваць

і нават не думаць аб апошняй 
хвіліначцьі, у якую быццам бы 
усе адразу атрымаецца.

Яшчэ: старанна канспектуйце 
кожную лекцыю! Ведаю, нехта 
называе гэта «шкалярствам». 
Я так не лічу. Таму што, не ве- 
даючы папярэдняга, ніколі не 
засвоіш трывала наступнага.

Вучыцеся з першых дзён раз-

мяркоуваць свой час. Не хвалюйі 
цеся, калі гэта не атрымаецца 
адразу. Упэунена, ужо праз ней- 
кі месяц вы зразумееце, што 
хапає часу і на падручнікі, і на 
бібліятзку, і на кіно, і на занят- 
кі спортам...

Рэцэпт другі прапануе вы- 
пускніца факультэта1 журна- 
лістьікі Жанна Ж М А Й Л ІК :

— Калі вы лічьіце, што на пра- 
цягу усяго студэнцкага жыцця 
будзеце займацца толькі ву- 
чобай,— мне крыудна за вас. Ні
колі не магла зразумець людзей, 
якія назьівалі грамадскую рабо
ту справай непатрэбнай і сядзе- 
лі, склаушы рукі, чакаючы, ка
лі ж гэта прыйдзе яно, напру- 
жанае падзеямі жыццё. Не звяр- 
тайце увагі на такіх «рзалістау». 
Усё залежыць ад вас.

Самадзейныя тэатры, інтзрна- 
цыянальныя клубы, літаратур- 
ныя вечары, работа у будауні- 
чых атрадах, спартыуныя пля- 
цоукі... Вакол шмат цікавага, 
трэба толькі пажадаць...

Што яшчэ? Давайце дамовім- 
ся: за пяць год вучобы вы аба- 
вязкова знойдзеце тое, чаго 
не хапала многім з нас, каб 
зразумець, што цікавае ж ы ц ц ё  
— вышэйшая узнагарода за час,

аддадзены грамадскаи справе. 
У вас павінна атрымацца. Пас- 
прабуйце!

У грзцім рэцэпце гаворка 
пойдзе пра самае-самае галоу- 
нае, як лічаць студзнткі II кур
са філалагічнага факультэта 
Марына А Р Л У К ЕВ ІЧ  і Святла- 
на ВІТКО:

— Узаемаразуменне і узаема- 
дапамога у групе як раз і ёсць 
тое, што неабходна, каб ні ад- 
наму са студэнтау не жылося 
цяжка і нецікава. Мы заусёды 
паважаем звьічкі, радуемся кож- 
наму новаму захапленню нашых 
сяброу. У самую сумную гадзі- 
ну дапамогуць сяброускія ад- 
носіньї паміж студзнтамі. Не трэ
ба усміхацца зняважліва, скеп- 
тьікі! Калі не верыце, запрашаем 
у госці. Пераканаецеся самі.

Рэцэпт чацвёрты. Каб атры- 
маць яго, я звярнулася да Ула- 
дзіміра Емельянчыка, былога 
студэнта, а цяпер настауніка 
матзматьікі і інфарматьікі у 
СШ № 11 г. Баранавічьі:

культэта універсітзта я скон- 
чыу дзевяць год назад. Таму су- 
часнага студэнта уяуляю сабе 
у самых агульных рысах. Але 
спадзяюся, што мае парады усё 
ж спатрэбяцца першакурснікам 
і дапамогуць ім пазбегнуць не- 
калькіх памылак.

Як большасць студэнтау рых- 
туюцца да заняткау? Па пад- 
ручніках і канспектах (калі апо- 
шнія можна знайсці). Памятаю, 
як у ноч перад экзаменам зай
мані мы чаргу на «дзяжурны» 
канспект. Зразумела, пры та
кой падрыхтоуцы нельга стаць 
сапраудным спецьіялістам. З са- 
мага пачатку вучэбнага года раю 
вам запісацца у бібліятзку і пра- 
цаваць. Працаваць не толькі па 
прымусу у выглядзе залікау і 
экзаменау, а самастойна.

Ужо зараз трэба задумацца 
над пытаннем аб практычнай 
дзейнасці. Чым раней пачнецца 
яна для вас, тым лягчэй будзе 
потым кожнаму, незалежна ад 
спецьіяльнасці і месца прак- 
тьїкі.— Механіка-матзматьічньї фа- 

Гавораць, парады даваць намнога лягчэй, чым імі 
кіравацца у жьіцці. Да таго ж, якіх толькі невырашальных 
пытанняу не паустае зараз перад тьімі, хто прыйшоу у 
новым навучальным годзе на першы курс! Адказы на іх 
кожны павінен знайсці самастойна. М. ГЕНАД ЗЬЕВА .

Калі б я быу студэнтам...
У гэты дзень дэкан упершыню спазніусп на лекцыю і спяшауся хутчэй 

прамінуць дзверы дэканата: ой. што будзе, калі зауваж аць! Д а  таго ж, 
зусім нечакана у канцы калідора з я в іу ся ... дэкан, які няумольна
набл іжауся...

— Тут нешта не та к ,— зауваж ы ц ь  чытач. І будзе мець рацыю. Дзе ж вы 
бачьілі дэкана, як і б спазняуся на заняткі? І потым, ці ж здаралася та 
кое. каб на адным фа к у л ь и  це сусгрзліся два д/канмУ

Л\іж ты м , амаль што так і адбы.и>ся. Дэкан вырашыу зірнуць на усё 
вачыма студэнта. У сам аїа  сапрауднага студэнта паспрабавау пера- 
тварыцца дэкан фізічнага ф акулі, и  та дацэнт Віктар Анатольевіч 
ГА Й  С/ЕН А К . I вось што атрымал:нн:

ДА ДОШКІ
пиіКЛ ІКАЕЦЦА- Д Ж А Н

— KAJ1 I Б Т А К  адбылося на самой справе, навучальны год иачауся б 
для мяне зусім інакш: без турбот і непрыемных недарэчнасцей, а радасна і 
весела. Што ні кажыце, толькі у жьіцці студэнта усё ідзе значна нрасцей, 
чым за дзвярыма з шыльдачкай «Дэканат». Часцей за усё п р и н т ы  нават 
і не здагадваюцца пра тое, колькі сіл выкладчыкау выдаткоуваецца на гое, 
каб дапамагчы ім адаптавацца у новых абставінах. Л ічу  такую  апёку 
празмернай. І калі б сам быу цяпер студэнтам, паспрабавау бы ісці па шляху 
студэнцкаг а жыцця самастойна ужо  з самага пачатку.

Базавы я веды, як вядома, кожнаму з нас дае сярэдняя школа. Калі 
чалавек вырашае ісці у вышэйшую навучальную  установу, ён павінен зра
зумець, што веды ні у якім разе не могуць быць самамэтай. Яны патрэбны 
для работы, практычнага жыцця. Якім ж а  шляхам, у такім выпадку, іх на- 
бываць? Як  мага хутчэй? Так. Але ці будзе з той паскоранай вучобы якая- 
небудзь карысць? Таму для падарожжа у країну ведау я абрау бы 
не самалёт, не цягнік і нават не аутобус — я дабірауся б пехатой. Наогул ва 
усіх справах я аддаю перавагу тым людзям, як ія караскаюцца без пад- 
страховак па камяністьіх сцежках. Дзеля сапрауднага ава.юдання трыва- 
льімі ведамі патрабуецца вял ікая  самастойная прана. У кароткі кавалак 
часу — 5 студзнцкіх гадоу гараз я не пажадау бы брань з сабой ленасць, 
абыякавасць да вучобы. Наши», ї ї  ймаючы нечае месца, лічьіць сябе сапрауд
ным студэнтам?

Хачу надзяліцца некіїюрьім і уласньїмі назіраннямі. У а ми пі н і час нават у 
сярэдняй школе уж о  «непрэсіьіж на» быць вьідатнікам. У вышэйшых наву- 
чальных установах таксама з нсйкім недаверам і непрьіхільнасцю ставяцца 
да тых, хто цзльїмі дням і сядзіць у бібліятзцьі і мае у залікоуцьі толькі вы- 
датныя адзнакі. І часам складаюць цэлыя легенды пра вядомых «сваёй 
геніяльнасцю троечнікау». З  глыбокай пагардай стаулюся і зараз да і э- 
тай катзгорьіі студэнтау. І зусім не таму, што сам не меу ніводнай 
«тройкі». Бо уваходзяць у яе ты я, хто на самой справе можа быць выдат- 
нікам. але не становіцца такім з-за адзінай прычыны — гультайсгва. З та 
го, хто млу т ы ч к у  не працаваць ужо у час вучобы, ніколі не атрымліваецца 
сапрауднаї а спецьіяліста. Хто, што і колькі будзе ведаць — залежыць голькі 
ад жадання працаваць. ,

Якую  форму навучання выбраць? Дзейсньїмі лічу усе: і дзён ну ю, і завоч- 
ную, і аичэрнюю. М агу прьівесці прыклады, калі студэнты вячэрняга аддзя- 
лення паступалі вучыцца у аспірантуру. Але па-сапрауднаму адчуць сябе 
студэнтам можна толькі на дзённым аддзяленні. Добра ведаю, што такое для 
студэнтау будаунічьія атрады і вечары у інтзрнаце пад гітарньї перабор.

З  другога боку, калі працаваць па блізкай спецьіяльнасці, сутыкацца непа- 
срэдна у практычным жьіцці з тым, што вывучаеш па гіадручніках і кан
спектах, тады, зразумела, будзеш ведаць болей. Ды і адносіньї да справы 
зусім іншьія.

Дарэчы , аб канспектах. З недаверам падыходжу да выразу — «дзя
журны канспект». І вось чаму. Ен існавау у наш час і застауся трывалым сім- 
валам студэнцкай сесіі і цяпер. Адкуль ён з яв іуся? Чаму нярздка толькі 
адзін-два студэнты л ічаць патрэбным занатоуваць у сш ытак лекцьіі выклад
чы кау? Л ічьіць вінаватьімі толькі саміх студэнтау нельга. У першую чаргу 
у гэтым павінен сам лектар. Бо не бывае сумных і нецікавьіх навук. Есць 
толькі няудалае іх выкладанне. Кал і лекцьіі вылучаюцца цікавасцю, 
даюць шмат ведау, студэнты пра канспект не забудуцца. Не віна, а бяда 
студэнтау у тым, што доугі час існує «дзяжурны» канспект. К аж у  так 
не толькі апынуушыся у стане студэнта, але і як дэкан. .

На як ія лекцьіі я хадзіу бы з вялікім жаданнем? Вядома ж не на тыя, у якіх 
перададзены фактычны матэрыял некалькіх падручнікау. Лекцыя — аснова 
навучання. Яна павінна змяш чаць у сабе уласны шн.ія.і выкладчыка 
на ты я праблемы, як ія абмяркоуваюцца, зацікаул іваць студэнтау магчы- 
масцю мьісліць самастойна. Здараецца часам і такое, калі нават незаці- 
кауленыя ііератвараюцца у апантаных прьіхільнікау таго ці іншага прад- 
мета.

Стауш ы першакурснікам, не разважаю чы  доугі час, пачау бы займацца 
у навуковым гуртку. Толькі там разам з тзарзтьічньїмі ведамі набываюцца 
практычныя навьїкі.

Усім вядома, што веды — гэта іменна тое, што павінна дапамагчы раз- 
гледзець ухабіньї на дарозе жыцця. Ц і магчыма за пяць гадоу вывучыць на
огул усё? Зразумела, не. Па уласнаму вопыту ведаю: нярэдка даводзіцца 
шкадаваць аб тым, што не звяртау у час вучобы увагі на тыя ці іншьія лек- 
цьіі, марнавау час. Набываць веды трэба не адмятаючы тое, што на першы 
погляд непатрэбна. а вылучаючы галоунае.

Таму ужо  у неріпьія дні я паспрабавау бы размяркоуваць час з найвя- 
лікшай карькпк .

І я шчэ, ні v якім разе не згадзіуся б, каб мяне назьівалі «інфантьільньїм» 
— навучыуся б працаваць самастойна. Л\агчьімасці у сучасных студэнтау 
вял ік ія . Справа у н.ім, як імі карыстацца. І гэта залежыць голькі ад цябе, 
студэнт!

Маналог дэкана заиісала 
М. З А Г О Р С К А Я , 

наш кар.
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П С Т О Р Ы К У
П РА БА Ч Ц Е, я  трохі памьілі- 

лася. У той момант, калі рабіу- 
ся здымак, Гена быу ужо не абі- 
турыентам, а  студэнтам. Ме
даліст Кухарзускі атрымау «в и 
датн а» на гісторьіі С ССР  —  пер- 
иіаму устуннаму экзамену, і та
кім чынам быу залічаньї у састау  
студэнтау перш ага курса гіста- 
рычнага факультэта.

Ён ляцеу па універсітзцкім ка- 
лідорьі, адчуваючы адначасова  
і радасць, і хваляванне. Радасць  
ад  таго, што трапіу да яго у 
рукі «ш часлівьі» білет. Таму на
ват самыя строгія члены камісіі 
паставілі б за  адказ вышэйшую  
адзнаку. Так лічьіць сам  Гена. 
Але дазвольце мне з  ім не зга- 
дзіцца. М ожна яш чз паспрачац- 
ца наконт дапамогі «ш часлівьіх» 
выпадковасцей у час экзамена 
і «л ёгк ага» білета. Поспех зау 
сёды знаходзіць таго, хто сам а
стойна, не чакаючы, кожную 
хвіліну ідзе да яго насустрач. 
Лічу, што Гена адносіцца да 
катзгорьй людзей удачлівьіх 
толькі дзякуючы уласнай доб- 
расумленнасці, здольнасці і пра- 
цавітасці.

Пpay да, добразычл'юы выпа
дая таксам а адыграу вялікую  
ролю у тым, што паступау Гена 
іменна на гштарычны факуль
тет універсітзта. Д оугі час у ад
каз на пытанне: «К ім  бы ць?» ён 
лічьіу з а  лепшае прамаучаць. I 
раптам  яму паш ан цавала.

Прыйшла у клас на урок гісто- 
рьіі настауніца С вятлана Аляк- 
сееуна Саковіч і прапанавала  
усур'ёз займацца гісторьіяй. Бы 
ло гэта, здаецца. у дзевятым  
класе. З  таго чш у гісторьія за- 
чаравала і Г  сну, і яго брата В а 
леру. Ц ікава было слухаць на- 
стауніцу і вандраваць у часе 
на працягу сарака пяці мінут, 
хацелася адкрыць тое, аб  чым 
м ала хто яш чэ ведае. П очалася  
праца. М ож а і самі не зауваж ы -  
лі браты, як не стала хапаць  
ім падручнікау, як  усё болей 
цікавіліся яны гістарьічньїмі 
кнігамі.

Потым — .іаняткі на завочных 
падрыхтоучых курсах, падрыхтоука 
да наступления і доугачаканыя «пя- 
нсркі» па першаму экзамену. Чаму 
ж ныло не радавацца?

Хвалявауся Гена за Валеру: яго 
чакалі иаступныя экзамены. Можна 
было, внлома, супакоімца. Толькі 
Гена нырлшыу мрлпавлиь разам з 
брал а м.

■ Гак цікався. Д а таГо ж , удва- 
іх лягч jii усё іанам інаенца,— тлу
м а ч а ть  Гена.

Пільнае вока фотакарэспандэнта чамусьці вылучыла 
сярод іншьіх, што гаманілі, усхвалявана спрачаліся, 
узрушана абменьваліся уражаннямі у тыя дні у скверику 
каля універсітзта, іменна яго, Гену Кухарэускага.

Звычайны абітурьіент. Хіба толькі позірк больш да- 
п ь і т л і в ь і ,  а  праз вонкавую сур’ёзнасць адчуваецца 
незвичайна вялікіх памерау радасць, якйя ніяк не жадає 
быць непрыкметнай і татова заявіць, здаецца, кожнаму 
сустрзчнаму аб сваім існаванні. 1 усмешка. Шчырая, 
адкрытая. І шчаслівьі твар, гледзячы на які разумеет 
адзінде: «Пя-цёр-ка!»

І усё ж чакала іх непрыемнасць. 
Валера не нрайшоу па конкурсу. 
Тады забрау дакументы і Гена. 
Ш кад авау? Так. Але ж  у гэтым 
нават самому сабе не прызнавауся. 
А потым усё стала на свае месцы: 
Гена пачау вучыцца на першым 
курсе дзённага аддзялення. Вале
ра — завочнага.

Так мінуі) нядоугі айітурьіенц- 
кі век, і як успамін аб тым ш - 
гненні. калі упершыню адчуу  
сябе Гена студэнтам, застауся  
здымак. Пройшла і «бульба», дзе 
за  кароткі час знайшлося шмат  
новых сяброу. Д алека застауся  
і час, калі у раж вала , нават трош- 
кі полохала усё: і паточныя
аудыторьй, і лекцьіі, і ж ыццё у 
інтзрнаце.

Зараз непам 'їні, Гену, як і усіх 
першакурснікал, мі,панні пра сесію 
— што і эта і.іклі і як да яе рыхта- 
вацпа/

І яшчэ, яыр.ппыу ён працягваць

займацца спортам. Некаторыя л і
чаць: не хоніць часу. У Гены наконт 
гэтага ёсць свае меркаванні. Ён 
упэунены, ш іо спорт на усім толькі 
дапамагае.

А турбот и canpai/ды паболь- 
ш ала. 1 вось чаму: вьібралі яго 
аднакурснікі комсоргам групы. 
Спочатку Гена здзівіуся (у  групе 
ж  старэйшыя за яго ёсць). За-  
хацеу ужо адмовіцца. /  тут зау-  
важыу, што вучацца побач няу- 
рьімслівьія і апантаныя людзі. 
Таму планау і заду мак у Гены 
Кухарэускага і яго сяброу хо- 
піць на усе студзнцкія гады.

—  Вось убачыце, будзе ціка
в а ,—  сцвярдж ае Г єна.

I  я  веру. Бо гісторьія комсор
га і студзнта Ге над зя К ухарэу
скага толькі пачынаецца.

3 . М АРАВА.

Ф ота С. П Л ЬІТК ЕВІЧ А .



АФГАНІСТАН

МАЯ ГОРДАСЦЬ

«Каманда 0
маладосці нашай»
ЛЯ Ц ЯЦ Ь ГАДЫ, удалеч адыходзяць чара'дою. А успаміньї 

тасо, шго так прыкшела да сэрца, застаюцца.,1 сёння хвалююць, 
узрушваюць душу. Каманда маладосці нашай. Наша лыжная 
секцыя! І незабыуная, заусёды натхнёная сваёй працай Людміла
Аляксееуна Капылова.

...Вось ужо роуна 20 год на 
узгорках парку імя М. Горкага, 
Лошыцы, Крьіжоукі, Зялёнага 
Лугу часцяком можна сустрэць 
юнакоу і дзяучат, адданых спор
ту. Гэтыя юнакі і дзяучаты з 
лыжнай секцьіі БДУ.

Нялёгка займацца у секцьіі. 
Але тыя, якія вьітрьімліваюць 
яе нагрузкі, — дужыя і моц- 
ныя, яны знаходзяць тут з часам 
верных сяброу, чалавечую спа- 
гаду, цяпло сэрцау. У гэтым за
слуга Людмільї Аляксееуны, бо 
яна заусёды імкнецца, каб цяп
ло не пакідала душу кож
нага. 3 яе дапамогай загарэу- 
ся і у нас жывы агеньчык, які 
доугія гады не затухає. Не выпад- 
кова, што на лыжнай базе вы 
сустрэнеце сясцёр, братоу тых, 
хто закончыу некалі БДУ і, што 
самае цікавае, падрастае новая 
змена —  дзеці першых выпуск- 
нікоу секцьіі.

У час вучобы мы был і звычай- 
ньімі студзнтамі. Пасля трох га- 
дзін трзніровак, якія бьілі і пяць, 
і шэсць разоу на тыдзень, 
сядзелі за падручнікамі, не па- 
трабуючы ніякіх скідак на цяжкі

від спорту, не скардзіліся на не- 
дахоп часу. Не многія дабіваліся 
вьісокіх вьінікау на льіжні, але 
усе знайшлі сваё месца у жьіцці. 
Сярод выпуски ікоу секцьті два 
кандыдаты фізіка-матзматьіч- 
ных, тры кандыдаты хімічньїх, 
адзін —  геаграфічньїх навук, лау- 
рэаты конкурсу бальных тан- 
цау, паэтэса... Спіс, які з гадамі 
падоужаць новы я выхаванцы 
Людмільї Аляксееуны.

Час раскідау нас, але сёння, 
у 20-гадовы юбілей нашай сек- 
цьіі, мы зноу усе у страі для та
то, каб павіншаваць нашага доб- 
рага, мудрага, уседаравальнага, 
усбвідушчага настауніка. Жада
єм, каб яна заусёды была такой 
натхнёнай, жьіццялюбівай, якой 
засталася у нашых сэрцах.

1 каб добры агеньчык, запа
лены у секцьп, гарэу у сэрцах 
многіх пакаленняу.

С. РАГ031Н, 
дацэнт кафедры 
тэорьй функцый.

А. ПАУЛАУ, 
старшы навуковы супрацоунік 
кафедры радыяцыйнай хімії.

М інская паліграф ічная фабрика 
яЧырвоная зорка» М В П А  імя Я. КЪ- 

ласа.
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ТЭ Л ЕФ О Н  20-68-27.

У Мінску працавала міжрзспубліканская навукова-метадычная 
канферэнцыя выкладчыкау фізікі ВНУ Беларусі, рзспублік 
Прьібалтьікі і Калінінградскай вобласці РСФСР. Асноуная задача 
форуму вучоных — вызначыць і ажьіццявіць меры па паляпшэншо 
спрау у гэтай фундаментальнай навуцы, удасканаленню 
падрьіхтоукі спецьіялістау і студэнтау у святлё патрабаванняу 
праекга ЦК КПСС «Асноуныя напрамкі перабудовы вышэйшай 
і сярэдняй спецыяльнай адукацьіі у краіне».

Карэспандэнт сустрэуся з лаурэатам Ленінскай прзміі, 
старшынёй аддзялення навукова-метадычнага савета Міністзрства 
вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацьіі СССР, намеснікам 
старшьіні аргкамітзта канферэнцьп, доктарам фізіка-матзматьічньїх 
навук, прафесарам, загадчыкам кафедры агульнай фізікі БДУ 
імя У. І. Леніна В. У. ГРУ З ІН С К ІМ  і узяу у яго інтзрв’ю.

цы Валегавай і Смелага заціка- 
вілі навуковую грамадскасць. 
Яны вьіступілі на канферэнцыях, 
у друку. Нашым студэнтам бы
ло чым падзяліцца: вьінайшлі

«Ствары свой лазер...»

I ТРЫВОГА

свой, арыпнальны лазер, для 
якога створана надзвычай ус- 
тоулівае рэчыва. Яно не вы- 
гарае, вьітрьімліваючьі мтьёны 
промневых імпульсау.

Па аналагічнаму індьівідуаль- 
наму прынцыпу будуєм работу 
і з іншьімі студзнтамі. Хапає для 
гэтага і навуковых супрацоуні- 
кау. Толькі на фізфаку універ- 
сітзта налічваецца 9 дактароу, 
113 кандыдатау навук, дзесяткі 
іншьіх даследчыкау. Вьініковасць 
жа вузаускай навукі, як адзна- 
чау Генеральны сакратар ЦК 
КПСС М. С. Гарбачоу, недастат- 
ковая і можа быць павышана 
у 2— 2,5 разы. Адным з галоу- 
ных напрамкау і з’яуляецца ра
бота са студзнтамі, творчая су- 
месная праца моладзі і сталых 
вучоных.

— Віктар Уладзіміравіч, для 
такой плённай дзейнасці павін- 
на быць створана добрая база. 
Многія ж з удзельнікау кан- 
ферзнцьіі скардзіліся іменна 
на яе недахоп. А як ва універ- 
сітзце, іншьіх ВНУ рзспублікі 
вырашаюць праблему?

— Канферэнцыя праходзіла 
на базе універсітзта яшчэ і з 
той нагады, u j t o  м ы  ствары- 
лі спрыяльныя умовы.для наву- 
чання студэнтау. У многіх ВНУ 
складаны матэрыял усё яшчэ 
тлумачаць «на пальцах». Тэо- 
рыя заціскае навучальны пра- 
цэс, і учарашні школьнік глух
не ад безлічьі формул, не пад- 
мацаваных элементарным на
глядным матэрыялам. Адбыло- 
ся ж гэта таму, што на фізіч- 
ны практыкум да апошняга ча
су не звярталі увагі. За апошнія 
25 гадоу па ім нават доб- 
рага падручніка не было. Ка- 
лектыу нашай кафедры стварыу 
такую кніжку, прапанавау яе 
усім удзельнікам канферэнцьп. 
Але, вядома, не толькі у пад- 
ручніку справа. Мы абсталя- 
валі лабараторьіі, аудьіторьіі 
для дзманстрацьіі апошніх фі- 
зічньїх дасягненняу. Кожная 
лекцыя цяпер суправаджаецца 
і практычным паказам тых ці 
іншьіх прыродных з’яу.

Шырока пачалі прыцягваць 
да работы ва універсітзце вя- 
дучых фізікау рзспублікі.

Што ж, у фізіцьі яшчэ шмат 
неразгаданых таямніц. Расшыф- 
раваць іх, паставіць на службу 
чалавеку абавязаны сённяштя 
школьнікі, студэнты.

Гутарыу А. Ш АГУН.

KAJ1I ПІ САЛІ СЯ гэтыя радкі, 
я жы$ Думкамі пра хуткую суст- 
рэчу са сваёю радзімай — Аф- 
ганістанам. Набліжаліся першыя 
студзнцкія канікулы і мая паезд- 
ка дадому. У душы у мяне было 
два пачуцці — гордасць за свой 
народ, які выйшау на шлях муж- 
нага змагання за сваю свабоду 
і новае жыццё, і трывога за маіх 
землякоу, якім часта пагража- 
юць душманскія кулі.

Сёння усім вядома, што аме- 
рьїканскі імперьіялізм і яго наём- 
нікі — рэакцыянеры розных ма- 
сцей — вядуць неаб’яуленую вай- 
ну супраць Афганістана. У нас не 
хапає школ і бальніц. Але і тыя, 
што ёець, часта разбураюцца і 
спальваюцца душманамі. Акты 
разбою і вандалізму учыняюцца 
нават і у мячэцях. Усё гэта 
робяць так званыя «барацьбітьі 
за веру». їх цэнтры падрьіхтоукі 
і базы забеспячэння зброяй ство- 
раны у асноуным у Пакістане. 
Цяпер іх дзейнічае там больш 
ста.

Неаб’яуленая вайна, навяза- 
ная народу Афганістана аб’яд- 
наньїмі сіламі знешняй і унут- 
ранай рзакцьіі, забрала жьіцці 
тысяч невінаватьіх людзей. Вось 
толькі некалькі прыкладау іх 
крывавых злачынствау. У кішла- 
ку Джава (правінцьія Вардак) 
група басмачоу уварвалася у дом 
селяніна Абдулы Сатара, забіла 
яго за «непавагу да рзлігіі», 
на вачах у дзяцей згвалціла 
маці. У павеце Шырынтэга (пра- 
вінцьія Фар’яб) бандыты забілі 
восем настаунікау, якія не пад- 
парадкаваліся патрабаванням 
адмовіцца ад выканання свайго 
грамадзянскага і прафесіяналь- 
нага абавязку — выкладання у 
школе. Кіраунік мясцовага «іс- 
ламскага камітзта» мула з вёсм 
Каварзан асабіста пакарау сме- 
рцю сялян, якія адмовіліся усту- 
піць у банду. Усё гэта ён рабіу 
прама у мячзці.

Расправамі над мірньїмі жыха- 
рамі часта кіруюць прадстаунікі 
спецслужбау 3IJLIA. Наприклад, 
на дарозе у раёне Бежуда бан
дыты спьінілі аутобус з паса- 
жирамі. Сярод душманау зна- 
ходзіліся ваенны інструктар аме- 
рыканскай разведкі па мянушцы 
«Біл» і яго калега, нейкі «Эд
вард» — агент ЦРУ і функцыя-

— Віктар Уладзіміравіч, мяр- 
куючы па напалу дьіскусій, 
спрзчак і на канферзнцьіі, і у 
кулуарах, фізікі сёння далёкая' 
ад «акадзмічнага» спакою. З 
чым гэта звязана?

—  З абнауленнем, перабудо- 
вай «маці» усіх навук, імкнен- 
нем даследчыкау пазбавіцца ад 
грузу устарэлых традыцый і 
звычак. Калектыуна шукаем 
першапрычыны трывожных з’яу: 
чаму старэюць фізікі, чаму не 
так хутка, як хацелася б, адкры- 
ваюцца новыя гарызонты ве- 
дау у нашай галіне, драбне- 
юць цыклы важных па задуме 
даследаванняу.

Развязваючы «вузлы» праб- 
лем, прьійшлі да аднадушнага 
вываду: фізіцьі як ніколі патра- 
буецца няспынны прыток све- 
жых сіл, папауненне маладых, 
здольных даследчыкау. Мяр- 
куйце самі: А. Эйнштэйну, ка
лі надрукавау свае галоуныя 
артыкулы-працы, было 26 га
доу. Матрыцу шчьільнасці у 
квантавую механіку увёу дзе- 
вятнаццацігадовьі Л. Д. Ландау, 
будучы наш славуты акадзмік. 
Статыстыка сведчыць: значная
частка найбольш буйных ад- 
крыццяу выконваецца даслед- 
чьїкамі да 30 гадоу.

А нас цяпер трывожыць 
надзвычай запозненае станау- 
ленне маладых вучоных. Чака- 
^м, калі ён універсітзт ці ін- 
стытут закончыць, пасля аспі
рантуру, потым папрацуе дзесь- 
ці у лабараторьм на «чар- 
навой» рабоце. Тады ужо мож
на і дапусціць навічка да сап- 
рауднай навукі. Ды вось бяда, 
пакуль адолее малады чалавек 
гэту іерархічна-службовую лес- 
віцу, глядзіш, і перагарэу, пры- 
стасавауся жыць пасрздньїмі кло- 
патамі.

— Існує такі пункт гледжан- 
ня — перанос цзнтра цяжару 
навучальнага працзсу на спе- 
цьЫльныя веды. Мауляу, чым 
больш «закладваем» у кожнага 
вьіпускніка тзхнічньїх ісцін у 
той ці іншай галіне, тым хутчзй 
ён знойдзе сябе на вытвор- 
часці, у навуковай лабараторьіі 
і г. д.

—  Так, і сярод удзельнікау 
нашай канферэнцьп знаходзяц- 
ца прьіхільнікі гэтага метаду. 
Ды і метад сам па сабе ня- 
дрэнны. Але час за вокнамі 
аудьіторьіі не той, што раней.

Ідзе надзвычай хуткае абнау- 
ленне ведау. Праз 5— 7 гадоу 
практычна адбываецца замена 
тзхналогіі, вытворчасць на мно
гіх участках поунасцю перана- 
ладжваецца. Вось і аказваецца, 
што ведьц атрыманыя нашьімі 
студзнтамі, старэюць яшчэ у ін- 
стытуцкай аудьіторьіі. Значыць, 
ВНУ, якія даюць вузкую спе- 
цьіялізацьію, ніколі не змогуць 
угнацца за дьінамізмам сучаснай 
вьітворчасці, якая пастаянна пат- 
рабуе абнаулення прафесіяналь- 
ных ведау.

Таму у падрыхтоуцы спецьія
лістау «новага пакалення» мы 
пайшлі па шляху павышэння 
ролі фундаментальнай навукі, 
пачынаем аб’ядноуваць наву
чальны працэс з даследчыцкай 
працай. Доугі ж час студэнт быу 
проста пасіуньїм пагльїнальні- 
кам, скажам, фізічньїх, хіміч
ньїх або іншьіх ісцін. Яго узмоц- 
нена «нашпігоувалі» усе гады ву
чобы. І нярэдка малады чала
век механічна вызубрывау пред
меты, запамінау курсы, здавау 
экзамены, застаючыся абыяка- 
вым да навукі. Агеньчык твор- 
часці так і не разгарауся у ім. 
Убачыушы тэты нечаканы пара
докс, мы на фізічньїм факультэ- 
це Белдзяржуніверсітзта імя 
У. І. Леніна перайш'лі на ін- 
дьівідуальную работу са студзн
тамі. У чым яе сутнасць, раст- 
лумачу на канкрэтным прыкла- 
дзе. Вучьіліся у нас на фізфаку 
Зльвіра Валегава і Леанід Смелы. 
Нічьім асаблівьім не вызнача- 
ліся. Словам, звычайныя сту
дэнты. Але пры вьікладанні 
курса па оптыцы зауважыу у іх 
іскрьінку цікавасці да лазера- 
«гіпербалоіда» XX стагоддзя. Па- 
гутарыу з імі раз, другі, дау 
канкрэтныя даручзнні. Падзя- 
ліуся і такімі думкамі: хоць і 
існуюць лазеры не адно дзе- 
сяцігоддзе, не усё тут вывуча- 
на, даследавана. Скажам, адно 
са слабых месц гэтай тзхнікі — 
актыунае асяроддзе, дзе і ад
бываецца пераутварэнне роз
ных відау знергіі у знергію вы- 
праменьвання. Нарэшце прапа
навау ім самім стварыць свой 
лазер.

Так пакрысе уводзіу Зльвіру 
і Леаніда у сутнасць праблемы, 
захапіу лазерамі. Пачалі яны 
хадзіць у навуковую лабарато- 
рыю, ставіць доследы, эксперы- 
менты. Прайшоу год, другі, і 
што вы думаеце? Вьінікі пра-
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Рэдактар 
В. П. В А Р А Б  ЁУ .
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нер імігранцкай белагвардзей- 
скай арганізацьіі НТС. Тэты ан- 
тьїкамуніст быу закінутьі у Афга
ністан пад выглядам карэспан- 
дэнта часопіса «Посев», фінан- 
суемага шпібнскімі службамі 
ЗШ А. Па іх загаду пасажырау 
вьігналі з аутобуса, аблілі яго 
бензінам і падпалілі. Потым усіх 
абшукалі, забралі грошы і даку- 
менты, каштоунасці. Амерыкан- 
скі разведчык пасля вывучэння 
дакументау назвау трох пасажы
рау камуністамі. Спачатку ім 
адрззалі вушы, потым адсеклі 
галовы. Астатніх вырашана было 
залічьіць у банду. Адзін з іх 
спрабавау адстаць, але яго за- 
стрзлілі. Пасля яго пераапранулі 
у савецкую ваенную форму і 
сфатаграфавалі.

Вось такім чынам у заходнім 
антьісавецкім друку з’яуляюцца 
зднмкі ахвяр «афганскіх народ
ных мсціуцау».

Тэрыторыя Пакістана служыць 
базай для афганскай контррэ- 
.валюцьіі. Верхаводзяць жа над 
усім гэтым міжнародньїм разбо
ем ЗША, бо яны плацяць гро
шы і пастауляюць зброю басма
чам. Так, Пакістану за апошнія 
шэсць гадоу было прадастауле- 
на 3,2 мільярда доларау. У знак 
удзячнасці свайму заакіянскаму 
апекуну ісламабадскі рэжым раз- 
вязау буйнамаштабныя ваенныя 
аперапьіі супраць пуштунскіх 
плямён.

Аднак, як бы ні лютавалі аф
ганская контррэвалюцыя і яе ім- 
перыялктычныя апекуны, якія б 
вытанчаныя і варварскія метады 
барацьбы з народнай уладай яны 
ні ужьівалі, іх чорная справа асу- 
джана на правал. У сваёй свя- 
шчэннай барацьбе наш народ не 
адзінокі, на яго баку наш добры 
сусед — вялікі Савецкі Саюз. Тэ
та яшчэ раз пацвердзіу таварыш 
М. С. Гарбачоу у сваёй прамо- 
ве ва Уладзівастоку, дзе ён 
выступ|у з новай ініцьіятьівай 
па мірнаму вырашэнню афган- 
скага пытання і заявіу, што 
калі інтзрвенцьія супраць ДРА 
будзе працягвацца, Савецкі Са
юз не пак і не суседа у б я дзе.

Махамад НАДЗІР, 
студэнт факультэта 
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